
สื่่�อโสื่ตทัศัน์เ์พื่่�อการศกึษาน์้�จััดทัำาขึ้ึ�น์โดยมีว้ัตัถุปุระสื่งค์เ์พื่่�อการเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบัพื่่�น์ฐาน์ขึ้องค์วัามีปลอดภัยั
และสื่ขุึ้อน์ามียัสื่ำาหรับผู้้ �ทั้�ทัำางาน์ใน์สื่ถุาน์ประกอบการทั้�ดำาเน์นิ์งาน์ผู้ลติเหล็กทักุทัา่น์

鉄工作業の安全衛生
まん が で わ か る ภัาษาไทัย

タイ語

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์งาน์ผู้ลติเหล็ก




เอะ๊!

วันั์น์้�เรามีาเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบั
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั

ใน์งาน์ผู้ลติเหล็กกนั์เถุอะ!

เน์่�องจัากเราต �องจััดการกบั
วัสัื่ดซุึ่ ึ�งผู้ลติจัากเหล็กทั้�หนั์ก
และต �องค์วับค์มุีเค์ร่�องจัักร 
ดงันั์�น์จังึต �องระมีดัระวังัเร่�อง

ค์วัามีปลอดภัยัเป็น์พื่เิศษน์ะค์ะ

จัรงิด �วัยค์รับ!

ต �องทัำางาน์อะไร
บ �างน์ะค์รับ

แล �วัเราค์วัรระวังัเร่�อง
อะไรบ �างน์ะค์ะ

อบุตัเิหต ุ"ถุก้วัตัถุหุน์บ้/ตดิอย้่
ใน์เค์ร่�องจัักร" และ "วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้อง
ปลวิัมีา/ตกลงมีา" รวัมีกนั์แล �วั

มีากกวัา่ค์รึ�งหน์ึ�งขึ้องทัั�งหมีดเลยน์ะ 
ทัำาไมีถุงึถุก้วัตัถุหุน์บ้/

ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักรได �น์ะค์รับ?

แมี �ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์
เช่น่์นั์�น์ กย็งัเกดิอบุตัเิหตุ
จัากการทัำางาน์ขึ้ึ�น์ได �น์ะ

ถุ �าอยา่งนั์�น์ 
เราลองมีาดส้ื่าเหตหุลกัขึ้อง

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่

ขึ้ �อมีล้อ �างองิ: กระทัรวังสื่าธารณสื่ขุึ้ แรงงาน์และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์ 
"ฐาน์ขึ้ �อมีล้อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ (ถุงึขึ้ั�น์เสื่ย้ช่ว้ัติ/หยดุงาน์ตั�งแต ่4 วันั์ขึ้ึ�น์ไป)"

(ป้ 2012-2017) (มีก้รณ้ทั้�ถุอ่วัา่เก้�ยวัขึ้ �องกบังาน์ผู้ลติเหล็กรวัมี 1,076 ราย)

1 ถุก้วัตัถุหุน์บ้/ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร 32%

2 วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้องปลวิัมีา/ตกลงมีา 23%

3 หกล �มี 8%

4 ถุก้ช่น์กระแทักอยา่งแรง 7%

5 ถุลม่ีลงมีา/พัื่งลงมีา 7%

อตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หายอตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หาย
ถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ช่ว้ัติจัากงาน์ผู้ลติเหล็กถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ช่ว้ัติจัากงาน์ผู้ลติเหล็ก



ใช่แ่ล �วั

หม่ี?

ถุ �าอยา่งนั์�น์ เราลองมีาดก้รณ้
ตวััอยา่งทั้�เฉพื่าะเจัาะจังขึ้อง

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่!

บางค์รั�งมีอ่หรอ่ปลายน์ิ�วักอ็าจั
ถุก้หน์บ้ระหวัา่งวัสัื่ดเุหล็กกล �าได � 

น์อกจัากน์้� ถุงุมีอ่ทัำางาน์
อาจัถุก้ดงึเขึ้ �าไปใน์สื่วัา่น์ได �

เวัลาทั้�ทัำางาน์เจัาะร้

ทัำาไมีจังึเกดิอบุตัเิหตุ
จัากการทัำางาน์ได �ละ่ค์ะ?

สื่าเหตหุลกัก็ค์อ่ การไมีป่ฏิบิตั ิ
ตามีกฎสื่ำาหรับประกนั์

ค์วัามีปลอดภัยันั์�น์เองน์ะ

ตวััอยา่งเช่น่์ ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์อาจั
ถุก้ดงึแขึ้น์หรอ่น์ิ�วัเขึ้ �าไปใน์สื่ว่ัน์ทั้�
หมีนุ์ได �ขึ้องลก้กลิ�งลำาเลย้ง ฯลฯ

มีต้วััอยา่งเช่น่์
 กฎอะไรบ �างค์รับ?

แค์นั่์�น์เองเหรอค์รับ

ผู้มียงัน์กึวัา่จัะมีก้ฎทั้�
ซึ่บัซึ่ �อน์กวัา่น์้�เสื่ย้อก้

การปฏิบิตัติามีกฎอยา่ง
เค์รง่ค์รัดเป็น์เร่�องสื่ำาค์ญัี่
ใน์การป�องกนั์อบุตัเิหตุ

จัากการทัำางาน์น์ะ!

ค์..ค์..ค์รับบบ!

เวัลาทั้�จัะดำาเน์นิ์การตรวัจัสื่อบ
หรอ่ซึ่อ่มีแซึ่มี ต �องวัางมีาตรการ

ป�องกนั์เพื่่�อไมีใ่ห �เค์ร่�องจัักร
ทัำางาน์ เช่น่์ ปิดสื่วัติช่ ์ฯลฯ 

ลำาดบัแรก จัำาเป็น์ต �องประกนั์
ค์วัามีปลอดภัยัขึ้องขึ้อบเขึ้ต

พื่่�น์ทั้�ทั้�ทัำางาน์น์ะ

* กฎสื่ำาหรับประกนั์ค์วัามีปลอดภัยั ไมีไ่ด �จััดทัำาโดยอ �างองิเพื่ย้งกฎหมีายและขึ้ �อบงัค์บัเทัา่นั์�น์ 
แตย่งัได �น์ำาประสื่บการณจ์ัากค์วัามีผู้ดิพื่ลาดหรอ่อบุตัเิหตใุน์อดต้จัำาน์วัน์มีากมีาเป็น์บทัเรย้น์อก้ด �วัย



โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง อบุตัเิหตจุัาก
เค์รน์อาจัทัำาให �ได �รับบาดเจ็ับ

สื่าหสัื่ หากวัสัื่ดเุหล็กกล �า
ทั้�ยกขึ้ึ�น์ไวั �เกดิหมีนุ์หรอ่แขึ้วัน์กบั
ตะขึ้อสื่ลงิไมีด่ ้กอ็าจัตกลงมีาหรอ่
มีดัวัสัื่ดเุหล็กกล �าอาจัถุลม่ีลงมีาได �

วัสัื่ดเุหล็กกล �ามีน้์ำ �าหนั์กหลายร �อย
กโิลกรัมี หากกระแทักโดน์ศร้ษะหรอ่
หลน่์ลงมีาทับัอาจัทัำาให �เสื่ย้ช่ว้ัติได �

พื่วักเราอย้ต่ดิกบั
อนั์ตรายเลยน์ะค์ะ

นั์�น์จังึเป็น์เหตผุู้ลสื่ำาค์ญัี่
ทั้�เราต �องปฏิบิตัติามีกฎ

อยา่งจัรงิจัังน์ะ

น์อกจัากนั์�น์ ยงัจัำาเป็น์ต �อง
สื่วัมีอปุกรณป์�องกนั์เพื่่�อปกป�อง

รา่งกายขึ้องตน์เองด �วัย

อปุกรณเ์หลา่น์้�มีห้ลายประเภัทั 
จัำาเป็น์ต �องเลอ่กอปุกรณป์�องกนั์
ให �เหมีาะสื่มีกบัเน์่�อหาขึ้องงาน์

และสื่วัมีใสื่อ่ยา่งถุก้ต �อง

แล �วัปกตคิ์วัรระวังั
เร่�องอะไรบ �างค์รับ?

พื่วักเธอร้ �จััก
4สื่ (4S) กนั์ไหมี?

4สื่ (4S) หมีายถุงึ สื่ะสื่าง (Seiri), 
สื่ะดวัก (Seiton), สื่ะอาด (Seisou) 

และสื่ขุึ้ลกัษณะ (Seiketsu) 
ซึ่ึ�งเป็น์พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียั

และค์วัามีปลอดภัยั

สื่ะสื่าง (Seiri) สื่ะดวัก (Seiton) สื่ะอาด (Seisou) สื่ขุึ้ลกัษณะ (Seiketsu)

แยกสื่ิ�งทั้�จัำาเป็น์
กบัสื่ิ�งทั้�ไมีจ่ัำาเป็น์
และทัิ�งสื่ิ�งทั้�ไมี่
จัำาเป็น์

จััดเรย้งสื่ิ�งทั้�จัำาเป็น์
ให �พื่ร �อมีทั้�จัะหยบิ
ใช่ �งาน์ได �ทันั์ทั้

กำาจััดขึ้ยะและ
สื่ิ�งสื่กปรก และ
ทัำาค์วัามีสื่ะอาด
ให �เรย้บร �อย

รักษาให �อย้ใ่น์สื่ภัาพื่
ทั้�สื่ะอาด ไมีม่ีส้ื่ ิ�ง
สื่กปรกบน์รา่งกาย 
เสื่่�อผู้ �า และบรเิวัณ
โดยรอบ

สื่ิ�งขึ้องทั้�สื่ ิ�งขึ้องทั้�
 ไมีจ่ัำาเป็น์ ไมีจ่ัำาเป็น์

จัำาเป็น์จัำาเป็น์

ถุ �าอยา่งนั์�น์

เราลองมีาด้

หน์ �างาน์จัรงิกนั์!



CASE 1
ขึ้อให �ระวังัวัตัถุทุั้�แขึ้วัน์อย้!่

สื่วัสัื่ดค้์รับ เป็น์อะไรน่์ะ?
รอยแผู้ลนั์�น์

น์้�เหรอค์รับ...

ตอน์ทั้�ผู้มีเดนิ์อย้่ตอน์ทั้�ผู้มีเดนิ์อย้่
พื่ร �อมีกบัดส้ื่มีารท์ัพื่ร �อมีกบัดส้ื่มีารท์ั
โฟน์ตามีปกติโฟน์ตามีปกติ

เลยสื่ะดดุขึ้ั�น์เลยสื่ะดดุขึ้ั�น์
บน์พื่่�น์และช่น์บน์พื่่�น์และช่น์
เสื่าไฟฟ�าเขึ้ �าน่์ะเสื่าไฟฟ�าเขึ้ �าน่์ะ

ห �ามีเดนิ์ไปพื่ร �อมีกบัใช่ �
สื่มีารท์ัโฟน์ทัเ้ดย้วัน์ะ 

มีนั์อนั์ตราย

เอาละ่! ได �เวัลา
พัื่กกลางวันั์แล �วั!

ได �ยนิ์วัา่หวััไป
กระแทักกบัเสื่า
ไฟฟ�ามีาเหรอ?

เจ็ับเหมีอ่น์กนั์น์ะค์รับ 
ยงับวัมีอย้เ่ลยเน์้�ย

ไหน์ ขึ้อดห้น่์อยซึ่ิ



กเ็ลยถุก้รุน่์พื่้�
เตอ่น์เขึ้ �าให �น่์ะค์รับ

เอะ๊...!

เฮ่ย่...!

อา๊กก!



CASE 1 สื่รปุ

ขึ้อให �สื่วัมีใสื่อ่ปุกรณ์
ป�องกนั์ตามีกฎ!

เดนิ์บน์เสื่ �น์ทัางทั้�
ปลอดภัยัอยา่งเค์รง่ค์รัด!1 2

ขึ้อให �ระวังัรถุโฟลค์์ลฟิทัด์ �วัย!TIPS

ไมีเ่ดนิ์ผู้า่น์หน์ �าหรอ่
หลงัรถุโฟลค์์ลฟิทั์

ระวังังาขึ้อง
รถุโฟลค์์ลฟิทั์

เวัลาทั้�จัะเดนิ์ผู้า่น์ ขึ้อให �ตรวัจัสื่อบ ยน่์ยนั์วัา่
รถุโฟลค์์ลฟิทัไ์ด �หยดุแล �วั และสื่ง่เสื่ย้งเรย้ก
ค์น์ขึ้บัและให � สื่ญัี่ญี่าณกอ่น์เสื่มีอ

ขึ้อให �ระวังัไมีใ่ห �สื่ะดดุงาขึ้อง
รถุโฟลค์์ลฟิทัถ์ุงึแมี �รถุจัะหยดุอย้่

ภัายใน์พื่่�น์ทั้�โรงงาน์ ขึ้อให �เดนิ์หรอ่เค์ล่�อน์ทั้�ผู้า่น์
เสื่ �น์ทัางทั้�ปลอดภัยั

ขึ้อให �สื่วัมีหมีวักป�องกนั์เมี่�อต �องเดนิ์หรอ่เค์ล่�อน์ทั้�
ผู้า่น์พื่่�น์ทั้�สื่วัมีหมีวักป�องกนั์ภัายใน์โรงงาน์

แถุมียงัไมีส่ื่วัมีหมีวัก
ป�องกนั์อก้! น์้�ถุ �าหาก
กระแทักโดน์หวัักอ็าจั
จัะถุงึตายได �เลยน์ะ!

ได �ยนิ์วัา่หวััไป
กระแทักกบัเสื่า
ไฟฟ�ามีาเหรอ?

เจ็ับเหมีอ่น์กนั์น์ะค์รับ 
ยงับวัมีอย้เ่ลยเน์้�ย

ค์ราวัน์้�บาดเจ็ับสื่าหสัื่
ถุงึขึ้ั�น์ซึ่้�โค์รงหกั แตย่งั
ถุอ่วัา่โช่ค์ดม้ีากๆ ทั้�

รอดช่ว้ัติน์ะ...

แตท่ัวัา่...

ต �องเดนิ์ผู้า่น์เสื่ �น์ทัางทั้�ปลอดภัยัน์ะ 
เขึ้ �าใจัใช่ไ่หมี! แล �วัถุ �าหากจัะเดนิ์ผู้า่น์

ด �าน์ขึ้ �างระหวัา่งทั้�มีผู้้้ �ปฏิบิตังิาน์
กำาลงัทัำางาน์ค์วับค์มุีเค์รน์อย้ ่

กม็ีก้ฎกำาหน์ดไวั �วัา่ต �องสื่ง่เสื่ย้ง
เรย้กผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ค์วับค์มุีเค์รน์

กอ่น์ใช่ไ่หมี! และห �ามีเขึ้ �าใกล �วัตัถุุ
ทั้�แขึ้วัน์อย้โ่ดยไมีไ่ด �รับอนุ์ญี่าตน์ะ!

แถุมียงัไมีส่ื่วัมีหมีวัก
ป�องกนั์อก้! น์้�ถุ �าหาก
กระแทักโดน์หวัักอ็าจั
จัะถุงึตายได �เลยน์ะ!

สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่ ต �องค์อยค์ดิเอาไวั �
เสื่มีอวัา่มีอ้นั์ตรายซึ่อ่น์อย้ท่ั้�ไหน์บ �าง

ไมีเ่พื่ย้งแค์เ่วัลาทั้�กำาลงัทัำางาน์ขึ้อง
ตน์เองเทัา่นั์�น์น์ะ แตเ่วัลาทั้�เดนิ์หรอ่
เค์ล่�อน์ทั้�ภัายใน์พื่่�น์ทั้�โรงงาน์ หรอ่
ระหวัา่งเดนิ์ทัางไป-กลบัทั้�ทัำางาน์ 

ก็ต �องปฏิบิตัโิดยค์าดการณถ์ุงึ
อนั์ตรายทั้�อาจัเกดิขึ้ึ�น์ด �วัย

เขึ้ �าใจัแล �วัค์รับ



CASE 2
ระวังัอยา่ให �ถุก้หน์บ้!

ฮ่บึ

ถุงึตรงน์้� งาน์ซึ่ �อน์บรรทักุ
วัสัื่ดกุเ็สื่ร็จัไปประมีาณ

ค์รึ�งหน์ึ�งแล �วั

นั์�น์สื่นิ์ะค์รับ

รบกวัน์หน่์อย
ได �ไหมีค์รับ?

ค์รับ!

ช่ว่ัยรอกอ่น์น์ะ
ห �ามีทัำางาน์ค์น์เดย้วั

ตามีใจัช่อบน์ะ

เขึ้ �าใจัแล �วัค์รับ

5 น์าทัผู้้า่น์ไป...

ช่ �าจัังเลยน์ �า

...ถุ �าเหล็กขึ้น์าดแค์น่์้� 
น่์าจัะขึ้น์ค์น์เดย้วัได �อย้น่์ะ

ให �รอไปตลอดก็
ไมีไ่หวัหรอกน์ะ!!

งาน์ค์บ่หน์ �าไปพื่อสื่มีค์วัร แต่
เริ�มีร้ �สื่กึเหน์่�อยเหมีอ่น์กนั์น์ะ...

วั �าก! 
ถุลม่ีลงมีาแล �วั



เจ็ับ!

เจ็ับกเ็จ็ับ แตเ่ด้�ยวั
อาจัโดน์ดกุไ็ด �...
เงย้บไวั �กอ่น์ดก้วัา่

ขึ้อโทัษทัท้ั้�ให �รอ! 
มีาช่ �าไปหน่์อยน่์ะ

!

เอะ๊? น์้�ทัำางาน์
ค์น์เดย้วัใช่ไ่หมี?

พื่อดเ้ห็น์วัา่ค์น์เดย้วัก็
พื่อจัะทัำาไหวัน่์ะค์รับ

ทัำาไมีถุงึได �ทัำางาน์ค์น์เดย้วั? 
บอกแล �วัใช่ไ่หมีวัา่

ห �ามีทัำางาน์ค์น์เดย้วั!

เฮ่ย่!! มีอ่
เป็น์อะไรน่์ะ?

บวัมีมีากเลย
ใช่ไ่หมี!

ผู้้ �กำากบัดแ้ลค์รับ! 
แยแ่ล �วัค์รับ!



CASE 2 สื่รปุ

ขึ้อให �ปฏิบิตัติามีค์ำาสื่ั�ง
ใน์การทัำางาน์อยา่งเค์รง่ค์รัด!

หากได �รับบาดเจ็ับ 
ขึ้อให �รายงาน์ทันั์ทั!้1 2

เวัลาทั้�มีส้ื่ ิ�งใดสื่ิ�งหน์ึ�งเกดิขึ้ึ�น์ ขึ้อให �รายงาน์ ตดิตอ่ 
และปรกึษา (Ho-Ren-So) เสื่มีอ

● ต �องทัำางาน์กบัช่ิ�น์สื่ว่ัน์ทั้�ใหญี่แ่ละ
หนั์กพื่ร �อมีกนั์สื่องค์น์

● เมี่�อจัะพื่ลกิช่ิ�น์สื่ว่ัน์ ต �องตรวัจัสื่อบ
ยน่์ยนั์วัา่ไมีม่ีผู้้้ �ปฏิบิตังิาน์ค์น์อ่�น์อย้่
รอบๆ

● ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ทั้�อย้ร่อบๆ ก็ห �ามีเขึ้ �าใกล �
ใน์ขึ้ณะทั้�กำาลงัพื่ลกิช่ิ�น์สื่ว่ัน์ดงักลา่วั

ขึ้อให �ระวังัผู้ลติภัณัฑ์ท์ั้�ทัำาการเช่่�อมี
แบบแทัค์เอาไวั �ด �วัยเช่น่์กนั์!

TIPS

ขึ้อให �ปฏิบิตังิาน์ตามีจัำาน์วัน์ค์น์ทั้�กำาหน์ด อยา่ทัำางาน์
ตามีใจัช่อบ

เมี่�อจัะพื่ลกิผู้ลติภัณัฑ์ท์ั้�ประกอบ
และเช่่�อมีแบบแทัค์เอาไวั �แล �วั 
ต �องระมีดัระวังัเร่�องตอ่ไปน์้�

...ถุ �าเหล็กขึ้น์าดแค์น่์้� 
น่์าจัะขึ้น์ค์น์เดย้วัได �อย้น่์ะ

ให �รอไปตลอดก็
ไมีไ่หวัหรอกน์ะ!!

เจ็ับกเ็จ็ับ แตเ่ด้�ยวั
อาจัโดน์ดกุไ็ด �...
เงย้บไวั �กอ่น์ดก้วัา่

บวัมีมีากเลย
ใช่ไ่หมี!

〇〇整形外科

อะไรเน์้�ย 
ไมีค่์ดิเลยวัา่จัะ
ถุงึกบักระดก้หกั

งาน์ทั้�ถุก้กำาหน์ดให �ต �องทัำาพื่ร �อมีกนั์ 
"สื่องค์น์" ถุงึแมี �ภัายน์อกจัะดง้า่ยๆ 
แตบ่างค์รั�งอาจัมีอ้นั์ตรายได � ดงันั์�น์
จังึห �ามีทัำาค์น์เดย้วัตามีใจัช่อบน์ะ

และต �องปฏิบิตัติามีค์ำาสื่ั�งใน์การ
ทัำางาน์อยา่งเค์รง่ค์รัดด �วัย!

น์อกจัากนั์�น์ 
หากได �รับบาดเจ็ับ ขึ้อให �

รายงาน์ทันั์ทัแ้ละห �ามีปิดบงั

เพื่ราะวัา่รา่งกาย
ขึ้องตน์เองสื่ำาค์ญัี่

ทั้�สื่ดุน์ะ!

…!

ตอน์นั์�น์ ผู้มีค์วัร
จัะรายงาน์ทันั์ทั้

ขึ้อโทัษค์รับ

แผู้น์กศลัยกรรมี OOแผู้น์กศลัยกรรมี OO



CASE 3
ขึ้อให �ใช่ �งาน์และจััดการเค์ร่�องจัักรอยา่งเหมีาะสื่มี!

ปิดสื่วัติช่.์..

หน์ �าตดัเรย้บร �อย
สื่วัยงามีดน้์ะ

ถุดัไปละ่น์ะ...!

โอเค์!

อะ๊? เกดิอะไรขึ้ึ�น์?

กระดมุีแขึ้น์เสื่่�อหลดุ
กระเด็น์ไปทั้�ไหน์สื่กัแหง่น่์ะ

ระวังัอยา่ให �น์ิ�วัถุก้
ปากกาจัับช่ิ�น์งาน์

หรอ่ลก้กลิ�งหน์บ้ละ่

อย้ไ่หน์กนั์น์ะ
ช่ว่ัยไมีไ่ด � กลบัไป
ทัำางาน์กนั์ดก้วัา่

ปากกาจัับช่ิ�น์งาน์

ลก้กลิ�งลำาเลย้ง



เริ�มีงาน์ใหมีอ่ก้ค์รั�ง!

เอะ๊? ใบมีด้
หมีนุ์ช่ �าลงน์ะ

เสื่ย้งการตดักแ็ปลกๆ 
แถุมียงัมีค้์วันั์ออกมีา 

มีอ้ะไรเสื่ย้หรอ่เปลา่เน์้�ย?

จัำาน์วัน์เศษโลหะทั้�ถุก้
ไสื่ออกมีาก็น์ �อยอย้น่์ะ 

แปลกจััง รป้รา่งก็
ค์ล �ายทัรายด �วัย

วั �าก!?

วั �าก...!!

!! 非常停止

เกดิอะไรขึ้ึ�น์!? ถุก้ใบมีด้ทั้�หมีนุ์ดงึมีอ่
เขึ้ �าไปน่์ะค์รับ!

หยดุฉุกเฉนิ์หยดุฉุกเฉนิ์



CASE 3 สื่รปุ

ห �ามีย่�น์มีอ่เขึ้ �าใกล �
เค์ร่�องจัักรกอ่น์หยดุเค์ร่�อง!

ขึ้อให �ตดิกระดมุีแขึ้น์เสื่่�อ
ให �เรย้บร �อย!1 2

เมี่�อเกดิปัญี่หาใน์การทัำางาน์
ด �วัยเค์ร่�องจัักร

TIPS

ปิดสื่วัติช่แ์ละหยดุเค์ร่�องจัักร
รายงาน์ผู้้ �รับผู้ดิช่อบขึ้องสื่ถุาน์ทั้�
ทัำางาน์และรอค์ำาสื่ั�งใน์การทัำางาน์

เวัลาทั้�เกดิปัญี่หาใน์การทัำางาน์ด �วัย
เค์ร่�องจัักร ขึ้อให �ปิดสื่วัติช่ก์อ่น์เสื่มีอ

ห �ามีสื่มัีผัู้สื่เค์ร่�องจัักรตามีใจัช่อบ 
ขึ้อให �รายงาน์หวััหน์ �าและรอค์ำาสื่ั�ง
ใน์การทัำางาน์

แขึ้น์เสื่่�ออาจัถุก้ดงึเขึ้ �าไปใน์เค์ร่�องจัักร สื่ว่ัน์ทั้�หมีนุ์ได �
ดงันั์�น์ ขึ้อให �ทัำางาน์โดย ตดิกระดมุีให �เรย้บร �อย

โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง ห �ามีสื่มัีผัู้สื่เค์ร่�องจัักรสื่ว่ัน์ทั้�
ขึ้ยบัได �โดยตรง ขึ้อให �ใช่ �แปรงปัด

หน์ �าตดัเรย้บร �อย
สื่วัยงามีดน้์ะ

เสื่ย้งการตดักแ็ปลกๆ 
แถุมียงัมีค้์วันั์ออกมีา 

มีอ้ะไรเสื่ย้หรอ่เปลา่เน์้�ย?

อะ๊?

วั �าก!?

ถุงึแมี �เค์ร่�องจัักรทั้�หมีนุ์อย้่
จัะช่ �ากต็ามี แตแ่รงค์น์กไ็มีม่ี้
ทัางเอาช่น์ะเค์ร่�องจัักรทั้�มี้
กำาลงัสื่ง้กวัา่หลายเทัา่ได � 

ดงันั์�น์จังึห �ามีเขึ้ �าใกล �โดยไมี่
จัำาเป็น์

ถุงึแมี �จัะกดปุ่ มีหยดุแล �วั 
แตล่ �อด �าน์ใน์ก็ยงัค์งหมีนุ์อย้่

ต �องใช่ �แปรงเสื่มีอ
ใน์การกำาจััดเศษโลหะ

ทั้�ถุก้ไสื่ออกมีา!

ไมีเ่ช่น่์นั์�น์ อาจัจัะ
แขึ้น์ขึ้าดได �น์ะ!

และถุ �าหากได �ยนิ์เสื่ย้งผู้ดิปกต ิ
ต �องหยดุเค์ร่�องจัักรและเรย้กผู้้ �

รับผู้ดิช่อบขึ้องสื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ทันั์ทั!้

แล �วัก ็อยา่ปลอ่ยให �
กระดมุีขึ้องช่ดุปฏิบิตังิาน์
หลดุอย้เ่ช่น่์นั์�น์ ร้ �ไหมี!

ผู้มีจัะระวังัให �มีากค์รับ

ค์รับ…



ทักุค์น์ค์งเขึ้ �าใจัแล �วั
ใช่ไ่หมีวัา่อนั์ตรายนั์�น์
อย้ใ่กล �ตวัักวัา่ทั้�ค์ดิ?

เพื่่�อให �ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ทักุค์น์มี้
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั
ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่
ค์วัามีตระหนั์กขึ้องแตล่ะค์น์ๆ 

และการปฏิบิตัติามีกฎอย้เ่สื่มีอ

แล �วัก.็..

น์สิื่ยัประมีาทัไมีค่์อ่ยระวังั
ขึ้องค์น์ใน์เร่�องค์ล �ายกบั

บางค์น์เลยน์ะค์ะ
หม่ี? 

พื่ด้อะไรเหรอ?

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์
เป็น์ปัญี่หาทั้�ใกล �ตวััทักุค์น์ 
ไมีใ่ช่เ่ร่�องขึ้องค์น์อ่�น์เลย

การสื่่�อสื่ารใน์สื่ถุาน์ทั้�
ทัำางาน์เป็น์ประจัำา

กม็ีค้์วัามีสื่ำาค์ญัี่เช่น่์กนั์

เอาละ่!
ผู้มีจัะปฏิบิตัติามีกฎ

และพื่ยายามีอยา่งเต็มีทั้�
ใน์ทักุๆ วันั์ค์รับ!

เผู้่�อใน์กรณ้ทั้�มีอ้ะไรเกดิขึ้ึ�น์ค์ะ่

อยากให �ทักุค์น์จัำาเอาไวั �วัา่
การปฏิบิตัติามีกฎ ค์อ่ 

การปกป�องทัั�ง "รา่งกาย" 
"ค์รอบค์รัวั" และ "ช่ว้ัติ" 

ขึ้องค์ณุ



หากไมีพ่ื่อดก้บัขึ้น์าด
รา่งกาย หรอ่เกดิสื่ิ�งผู้ดิ
ปกต ิขึ้อให �ปรกึษากบั

ผู้้ �รับผู้ดิช่อบขึ้องไซึ่ตง์าน์!
อปุกรณ์
ป�องกนั์ ฯลฯ

หมีวักน์ริภัยั

ถุงุมีอ่

แวัน่์ตาป�องกนั์

ปรับสื่ายรัดค์างและรัดให �แน่์น์ ไมีใ่ห �หมีวักขึ้ยบั หากช่น์
กระแทักแมี �เพื่ย้งค์รั�งเดย้วั ให �เปล้�ยน์ใหมี่

ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบัช่น์ดิขึ้อง
วัตัถุอุนั์ตรายหรอ่สื่ารอนั์ตราย

ต �องกระช่บัพื่อดก้บัใบหน์ �า
ใช่ �ช่น์ดิทั้�เหมีาะสื่มีกบังาน์นั์�น์ๆ

สื่ิ�งทั้�ป�องกนั์ดวังตาจัาก
รังสื่ท้ั้�เป็น์อนั์ตราย พื่ร �อมี
กบัป�องกนั์ใบหน์ �าจัาก
เม็ีดโลหะกระเด็น์ ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องดวังตาจัาก
รังสื่ท้ั้�เป็น์อนั์ตราย

สื่ิ�งทั้�ปกป�องดวังตาจัากวัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้อง
ทั้�ปลวิัมีา ฝุุ่่ น์ และค์วัามีร �อน์

สื่วัมีใสื่โ่ดยไมีใ่ห �หลวัมีสื่ิ�งทั้�ปกป�องมีอ่จัากค์วัามี
ร �อน์ หรอ่ขึ้องมีค้์มี ฯลฯ

ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบัช่น์ดิขึ้อง
วัตัถุอุนั์ตรายหรอ่สื่ารอนั์ตราย

สื่ิ�งทั้�ป�องกนั์ไมีใ่ห �สื่มัีผัู้สื่
โดน์เม็ีดโลหะกระเด็น์ ฯลฯ

ผู้ �ากนั์เป่�อน์

ทั้�ค์ลมุีเทั �า

แวัน่์ตากนั์แสื่ง

ค์าดไวั �ใน์ตำาแหน่์งทั้�สื่ง้
เทัา่ทั้�จัะเป็น์ไปได �

สื่ ิ�งทั้�ปกป�องรา่งกายจัาก
เม็ีดโลหะกระเด็น์หรอ่
ค์วัามีร �อน์ ฯลฯ

อปุกรณป์�องกนั์ไฟฟ�าช่อ็ตอตัโน์มีตัิ
สื่ำาหรับเค์ร่�องเช่่�อมีอารก์ไฟฟ�ากระแสื่สื่ลบั

อปุกรณป์�องกนั์ไฟฟ�าช่อ็ต จัำาเป็น์ต �องใช่ �เสื่มีอเมี่�อได �รับค์ำาสื่ั�ง
จัากผู้้ �รับผู้ดิช่อบขึ้องไซึ่ตง์าน์ให �ใช่ � เวัลาทั้�ทัำางาน์เช่่�อมีอารก์
ไฟฟ�ากระแสื่สื่ลบั (การเช่่�อมีอารก์ด �วัยลวัดเช่่�อมีหุ �มีฟลกัซึ่)์

สื่ิ�งทั้�ปกป�องศร้ษะจัาก การช่น์กระแทัก

อปุกรณป์�องกนั์ระบบหายใจั สื่ิ�งทั้�ป�องกนั์ค์วัามีเสื่ย้หายตอ่สื่ขุึ้ภัาพื่ เช่น่์ โรค์ปอดจัากการประกอบอาช่พ้ื่ 
หรอ่เสื่ �น์ประสื่าทัเสื่ย้หาย ซึ่ึ�งเกดิจัากค์วันั์เช่่�อมีหรอ่ฝุุ่่ น์ ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�มีป้ระสื่ทิัธภิัาพื่การป�องกนั์ทั้�สื่ง้กวัา่หน์ �ากากกนั์ฝุุ่่ น์ 
และจัา่ยอากาศบรสิื่ทุัธิ�ผู้า่น์วัสัื่ดกุรอง (ตวัักรอง) ด �วัยพัื่ดลมีไฟฟ�า

อปุกรณป์�องกนั์ระบบหายใจัพื่ร �อมีพัื่ดลมีไฟฟ�า (PAPR)

□ เลอ่กหน์ �ากากทั้�ถุก้ต �องเหมีาะสื่มี
● เป็น์ผู้ลติภัณัฑ์ท์ั้�ผู้า่น์การทัดสื่อบมีาตรฐาน์

ระดบัประเทัศ
● เป็น์หน์ �ากากทั้�มีป้ระสื่ทิัธภิัาพื่การป�องกนั์

ตามีระดบัค์วัามีเขึ้ �มีขึ้ �น์ขึ้องค์วันั์เช่่�อมี 
(ตั�งแตว่ันั์ทั้� 1 เมีษายน์ ป้ 2022 เป็น์ต �น์ไป)

□ ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่สื่วัมีได �แน่์น์สื่น์ทิัดห้รอ่ไมี่
● แน์บสื่น์ทิักบัใบหน์ �าขึ้องตน์เอง

สื่ำาหรับอปุกรณป์�องกนั์ระบบหายใจัซึ่ึ�งเขึ้ �า
กบัรป้หน์ �า จัะต �องดำาเน์นิ์การทัดสื่อบค์วัามี
พื่อด ้1 ค์รั�งภัายใน์ระยะเวัลาทักุๆ 1 ป้ 
(ตั�งแตว่ันั์ทั้� 1 เมีษายน์ ป้ 2023 เป็น์ต �น์ไป)

□ ตรวัจัสื่อบกอ่น์เริ�มีทัำางาน์
● วัาลว์ัระบายอากาศ สื่ิ�งสื่กปรก และ

การเสื่ย้รป้ขึ้องหน์ �ากากเขึ้ �ากบัรป้หน์ �า
● การอดุตนั์ขึ้องวัสัื่ดกุรอง
● การเสื่่�อมีสื่ภัาพื่ขึ้องสื่ายรัดกระช่บั

หน์ �ากากกนั์ฝุุ่่ น์

อปุกรณป์�องกนั์
ระบบหายใจั
พื่ร �อมีพัื่ดลมี
ไฟฟ�า

[หน์ �ากากเขึ้ �ากบัรป้หน์ �าแบบเต็มีหน์ �า]

[หน์ �ากากเขึ้ �ากบัรป้หน์ �าแบบเต็มีหน์ �า] [หน์ �ากากเขึ้ �ากบัรป้หน์ �าแบบค์รึ�งหน์ �า]

[หน์ �ากากเขึ้ �ากบัรป้หน์ �าแบบค์รึ�งหน์ �า] [แบบใช่ �แล �วัทัิ�ง]

ประเภัทัขึ้องอปุกรณป์�องกนั์ระบบหายใจั

สื่ิ�งทั้�ปกป�องเทั �าจัากขึ้องหนั์ก

ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบัช่น์ดิขึ้อง
วัตัถุอุนั์ตรายหรอ่สื่ารอนั์ตราย

รองเทั �าเซึ่ฟต้�

สื่ ิ�งทั้�ใช่ �สื่ำาหรับงาน์เช่่�อมีโดยเฉพื่าะ

หน์ �ากากป�องกนั์
 สื่ำาหรับเช่่�อมี



เผู้ยแพื่รเ่มี่�อเดอ่น์มีน้์าค์มี 2022

จััดพื่มิีพื่โ์ดย: กระทัรวังสื่าธารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์

โค์รงการ: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
ค์วัามีรว่ัมีมีอ่: ค์ณะทัำางาน์เพื่่�อจััดทัำาสื่่�อการเรย้น์การสื่อน์
เก้�ยวักบัสื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบังาน์ผู้ลติเหล็ก
ผู้ลติ: Sideranch Inc.

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์

สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์งาน์ผู้ลติเหล็ก



สื่อบถุามีขึ้ �อมีล้เพื่ิ�มีเตมิีเก้�ยวักบัขึ้ �อมีล้ฉบบัน์้�

แผู้น์กค์วัามีปลอดภัยั
ฝุ่่ายค์วัามีปลอดภัยัและอาช่ว้ัอน์ามียั

สื่ำานั์กงาน์มีาตรฐาน์แรงงาน์
กระทัรวังสื่าธารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์


